
JADŁOSPIS DLA  DZIECI BEZMLECZNYCH 

 

PONIEDZIAŁEK  16.12 

 ŚNIADANIE – płatki kukurydziane na mleku roślinnym 200g, pieczywo 60g, masło roślinne 10g 

OBIAD – zupa pomidorowa z ryżem nie zabielana 250 ml, knedle bez glutenowe z truskawką 4 szt, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – mini bułeczka z masłem roślinnym, szynką z indyka i sałatą, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

WTOREK  17.12 

ŚNIADANIE  – chleb wiejski 60g, masło 10g, parówka z indyka z ketchupem, herbata z cytryną słodzona miodem 

150 ml 

OBIAD – zupa szczawiowa z połówką jaja  niezabielana 250ml, wolno duszony schab w marchewce 130g, 

ziemniaczki 150g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK  - koktajl bananowo – truskawkowy na mleku migdałowym, chrupki kukurydziane, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

ŚRODA  18.12 

ŚNIADANIE – kajzerka z masłem roślinnym i pastą rybno – warzywną 30g, herbata ziołowa 150 ml 

OBIAD – zupa z kurczakiem i warzywami  250 ml, kopytka bez glutenowe z sosem pieczarkowym 

niezagęszczanym 200g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – płatki ryżowe na mleku roślinnym z kokosem i płatkami migdałowymi, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                         CZWARTEK  19.12 

ŚNIADANIE – chleb graham 60g, masło 10g, pasta z soczewicy ze szczypiorkiem 30g, herbata owocowa 150 ml 

II ŚNIADANIE – owoc 

OBIAD – zupa z fasolki szparagowej ziemniakami i włoszczyzną bez śmietany 250 ml, kaszotto z kaszy jaglanej z 

kurczakiem i warzywami 200g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – kryształki galaretki z owocami, owoc 

ALERGENY : 1, 3, 7, 9 

                                                                  

                                                                            PIĄTEK  20.12 

ŚNIADANIE – pieczywo mieszane 60g, masło 10g, dżem wiśniowy 30g, herbata z cytryną 150 ml 

II ŚNIADANIE – owoc 

OBIAD – zupa delikatny krem z dyni ze słonecznikiem 250 ml, burgery rybne w panierce kukurydzianej 75g, 

ziemniaki 150g ,surówka z kapusty kiszonej, marchewki i jabłka 75g, kompot 150 ml 

PODWIECZOREK – tost z szynką i ketchupem 

ALERGENY :1, 3, 4, 7, 9 

  

 

Z przyczyn od nas niezależnych zastrzega się zmiany w jadłospisie za które bardzo przepraszamy 

 


